
UCHWAŁA NR XXIX/373/2021 
RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU 

z dnia 3 lutego 2021 r. 

w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Łasku na 2021 rok 

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713, 1378) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Zatwierdza się plany pracy na 2021 rok następujących stałych komisji Rady Miejskiej w Łasku: 
1) Komisji Gospodarki, Finansów i Budżetu - stanowiący załącznik Nr 1; 
2) Komisji Oświaty i Kultury - stanowiący załącznik Nr 2; 
3) Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska - stanowiący załącznik Nr 3; 
4) Komisji Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej - stanowiący załącznik Nr 4; 
5) Komisji Współpracy Lokalnej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego - stanowiący załącznik Nr 5. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

  
 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Łasku 

 
 

Robert Bartosik 
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIX/373/2021 

Rady Miejskiej w Łasku 

z dnia 3 lutego 2021 r. 

Plan pracy 
Komisji Gospodarki, Finansów i Budżetu 

na 2021 r. 

I.  
1. Rozważenie możliwości zwolnienia z podatku od nieruchomości lub przedłużenia terminu płatności 

rat podatku za wybrane miesiące I półrocza 2021 r. określonym grupom przedsiębiorców, których 
płynność finansowa uległa pogorszeniu z powodu pandemii COVID-19. Przyjęcie planu pracy komisji na 
2021 r.  – styczeń. 

2. Funkcjonowanie spółek miejskich i jednostek budżetowych z uwzględnieniem wpływu pandemii 
COVID-19 - luty. 

3. Zarządzanie majątkiem gminy oraz współpraca z gminami ościennymi w zakresie działań 
wspólnych i wspólnie finansowanych (posiedzenie wspólne z Komisją Współpracy Lokalnej, 
Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego) – marzec. 

4. Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Łask za rok 2020– kwiecień. 
5. Analiza stawek podatków lokalnych i opłat, ściągalności i umorzeń z uwzględnieniem umorzeń 

i przesunięć terminów rat podatku dla przedsiębiorców dotkniętych pandemią – maj. 
6. Analiza możliwości zwiększenia dochodów gminy poprzez pozyskiwanie inwestorów i środki 

zewnętrzne – czerwiec. 
7. Strategia rozwoju Gminy Łask - lipiec. 
8. Informacja o stopniu zaawansowania inwestycji przewidzianych w budżecie na rok 2021– sierpień. 
9. Analiza wykonania budżetu za I półrocze 2021 r. – wrzesień. 
10. Analiza wniosków budżetowych na 2022 rok – październik. 
11. Zaopiniowanie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łask oraz projektu budżetu 

Gminy Łask na 2022 rok  – listopad. 
12. Analiza projektów inwestycyjnych na rok 2022, podsumowanie pracy komisji – grudzień. 

II. Posiedzenia komisji wynikające z potrzeb zaopiniowania materiałów na sesje Rady Miejskiej w Łasku 
– terminy posiedzeń komisji uzależnione od terminu sesji Rady Miejskiej w Łasku.
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIX/373/2021 

Rady Miejskiej w Łasku 

z dnia 3 lutego 2021 r. 

Plan pracy 
Komisji Oświaty i Kultury 

na 2021 r. 

I.  
1. 1. Zaopiniowanie projektu planu pracy Komisji Oświaty i Kultury na 2021 rok. 
1. 2. Realizacja projektu pn. "Przedszkolaki na start – wsparcie edukacji przedszkolnej w gminie 

Łask" (spotkanie z dyrektorem PP nr 1 w Łasku) – styczeń. 
2. Podsumowanie realizacji projektu edukacyjnego w szkołach pn. "Poszerzamy horyzonty" 

(spotkanie z dyrektorem SP nr 5 w Łasku)  – luty. 
3. Funkcjonowanie Łaskiego Domu Kultury oraz Biblioteki Publicznej wraz z Muzeum – marzec. 
4.  Ocena wykonania budżetu Gminy Łask z uwzględnieniem jednostek oświatowych za 2020 r. – 

kwiecień.  
5. Informacja na temat realizacji budowy boiska sportowego przy SP nr 5 w Łasku przy ul. Inki - 

Danuty Siedzikówny – maj. 
6. Zagrożenia bezpieczeństwa wśród dzieci i młodzieży szkolnej w Gminie Łask i metody 

zapobiegania im (posiedzenie wspólne z Komisją Współpracy Lokalnej, Bezpieczeństwa i Porządku 
Publicznego) – czerwiec. 

7.  Funkcjonowanie świetlic wiejskich i domów ludowych – lipiec. 
8.  Przygotowanie jednostek oświatowych do nowego roku szkolnego 2021/2022 – sierpień. 
9.  Prowadzenie zbiorowego żywienia w placówkach oświatowych – wrzesień. 
10. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Łask w roku szkolnym 2020/2021 – 

październik. 
11. Zaopiniowanie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łask oraz projektu budżetu 

Gminy Łask na 2022 rok  – listopad. 
12.  Podsumowanie działalności komisji w 2021 r. - grudzień. 

II. Posiedzenia komisji wynikające z potrzeb zaopiniowania materiałów na sesje Rady Miejskiej w Łasku 
– terminy posiedzeń komisji uzależnione od terminu sesji Rady Miejskiej w Łasku. 
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Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIX/373/2021 

Rady Miejskiej w Łasku 

z dnia 3 lutego 2021 r. 

Plan pracy 
Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

na 2021 r. 

I.  
1. Zaopiniowanie planu pracy komisji na 2021 rok – styczeń. 
2. Podejmowanie działań zmierzających do poprawy jakości powietrza w Gminie Łask - posiedzenie 

z udziałem Prezesa Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Łasku – luty.  
3. Spotkanie z przedstawicielami Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Łasku oraz  Nadleśniczym 

Nadleśnictwa Kolumna – marzec. 
4. Ocena stanu dróg w Gminie Łask - kwiecień. 
5. Realizacja zadań związanych z utrzymaniem czystości w Gminie Łask – maj. 
6. Ocena wykonania budżetu Gminy Łask za 2020 r.– czerwiec. 
7. Informacja o stanie bezpieczeństwa ppoż. na terenie Gminy Łask – posiedzenie z udziałem 

przedstawicieli Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łasku - lipiec. 
8. Informacja na temat schroniska dla zwierząt, w którym umieszczane są psy z terenu Gminy Łask – 

sierpień. 
9. Spotkanie z przedstawicielami Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, Agencji Restrukturyzacji 

i Modernizacji Rolnictwa, Ośrodka Doradztwa Rolniczego oraz Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego - wrzesień. 

10. Informacja na temat dofinansowania do wymiany pieców c.o. oraz do przydomowych 
oczyszczalni ścieków – październik. 

11. Zaopiniowanie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łask oraz projektu budżetu 
Gminy Łask na 2022 rok  – listopad. 

12. Podsumowanie działalności Komisji w 2021 roku i propozycje do planu pracy na 2022 rok – 
grudzień. 
II. Posiedzenia Komisji wynikające z potrzeb zaopiniowania materiałów na sesje Rady Miejskiej 

w Łasku – Terminy posiedzeń komisji uzależnione od terminu sesji Rady Miejskiej.
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Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXIX/373/2021 

Rady Miejskiej w Łasku 

z dnia 3 lutego 2021 r. 

Plan Pracy 
Komisji Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej 

na 2021 r. 

I.  
1. 1. Zaopiniowanie projektu planu pracy Komisji Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej na 2021 r. 
1. 2. Plan i realizacja szczepień przeciwko COVID-19 w gminie Łask - styczeń.  
2. Omówienie sytuacji mieszkaniowej na terenie gminy Łask - dodatki mieszkaniowe – luty.  
3. Spotkanie z przedstawicielami klubów sportowych działających na terenie gminy Łask – marzec. 
4. Analiza i realizacja programów profilaktycznych w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi 

i narkomanii w Gminie Łask – kwiecień. 
5. Przegląd i ocena miejsc rekreacyjnych i obiektów sportowych w Gminie Łask - maj. 
6. Oferta wakacyjna dotycząca wypoczynku dzieci i młodzieży – czerwiec. 
7. Formy opieki nad dziećmi i młodzieżą pozbawioną naturalnej opieki rodzicielskiej - lipiec. 
8. Realizacja programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie - sierpień. 
9. Profilaktyka zdrowotna w szkołach podstawowych w Gminie Łask– wrzesień. 
10. Omówienie spraw dotyczących funkcjonowania sportu szkolnego w zakresie współzawodnictwa 

prowadzonego przez SZS w Łasku - spotkanie z szefem SZS oraz nauczycielami WF w szkołach 
podstawowych w Gminie Łask – październik. 

11. Zaopiniowanie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łask oraz projektu budżetu 
Gminy Łask na 2022 rok  – listopad. 

12. Przedstawienie form pomocy osobom bezdomnym w gminie Łask– grudzień. 
II. Posiedzenia komisji wynikające z potrzeb zaopiniowania materiałów na sesje Rady Miejskiej w Łasku 

– terminy posiedzeń komisji uzależnione od terminu sesji Rady Miejskiej w Łasku.
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Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXIX/373/2021 

Rady Miejskiej w Łasku 

z dnia 3 lutego 2021 r. 

Plan pracy 
Komisji Współpracy Lokalnej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego 

na 2021 r. 

I.  
1. Omówienie i zaopiniowanie planu pracy komisji na rok 2021 – styczeń. 
2. Funkcjonalność parkingów w Gminie Łask – omówienie ewentualnej możliwości rozbudowy, 

modernizacji lub poprawy funkcjonalności już istniejących parkingów, posiedzenie z udziałem 
przedstawicieli Wydziału Gospodarki Komunalnej i Zarządu Dróg – luty. 

3. Zarządzanie majątkiem gminy oraz współpraca z gminami ościennymi w zakresie działań 
wspólnych i wspólnie finansowanych (posiedzenie wspólne z Komisją Gospodarki, Finansów i Budżetu) 
– marzec. 

4. Omówienie bezpieczeństwa w miejscach przejść dla pieszych przy szkołach oraz innych miejscach 
uznawanych za niebezpieczne. Posiedzenie z udziałem przedstawicieli KPP w Łasku – kwiecień. 

5. Omówienie miejsc trudnodostępnych dla osób niepełnosprawnych, podejścia do budynków, 
przejścia dla pieszych itp. – maj. 

6. Zagrożenia bezpieczeństwa wśród dzieci i młodzieży szkolnej w Gminie Łask i metody 
zapobiegania im (posiedzenie wspólne z Komisją Oświaty i Kultury) – czerwiec. 

7. Ocena funkcjonalności sieci monitoringu, omówienie efektywności już zmodernizowanego 
monitoringu, omówienie potrzebnych kierunków rozwoju – spotkanie w KPP – lipiec. 

8. Wyjazd w teren do sołectw Rokitnica, Aleksandrówek. Spotkanie z sołtysami  
w celu omówienia zagrożeń związanych z bezpieczeństwem ppoż., bezpieczeństwem zdrowotnym 
(dojazd karetek, nazwy ulic itp.) – sierpień. 

9. Utrzymanie czystości i porządku w miejscach pamięci narodowej przed uroczystościami 
rocznicowymi w okresie jesienno- zimowym – wrzesień. 

10. Bezpieczeństwo na ciągach komunikacyjnych pieszych i dróg, zapoznanie  
z przygotowaniem do zimy 2021/2022 na terenie gminy Łask– październik. 

11. Zaopiniowanie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łask oraz projektu budżetu 
Gminy Łask na rok 2022 – listopad. 

12. Podsumowanie działalności komisji w 2021 roku i propozycje do planu pracy Komisji 
Współpracy Lokalnej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego na 2022 rok – grudzień. 
II. Posiedzenia Komisji wynikające z potrzeb zaopiniowania materiałów na sesje Rady Miejskiej 

w Łasku – Terminy posiedzeń komisji uzależnione od terminu sesji Rady Miejskiej.  
III. Posiedzenia komisji wynikające z konieczności zorganizowania spotkania z przedstawicielami 

powiatu, ościennych gmin.
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